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FÖRBUNDSSTYRELSE (FS) och ARBETSUTSKOTT (AU) 

Förbundsstyrelsens sammansättning enligt kongressbeslut år 2011 framgår av bilaga till 

verksamhetsberättelsen. Två ledamöter, Gertie Olsson och Margrethe Höglund, har avgått under året 

och ersatts med de utsedda reserverna Agneta Ivemyr och Håkan Killius. Dessutom har Mats Linder 

adjungerats till styrelsen. 

 

FS har under året haft tre sammanträden där närvaron varit förhållandevis god. Att antalet 

sammanträden blev så få berodde på att det var omöjligt att få in ytterligare en helg där styrelsen 

kunde träffas. I snitt har det varit 3-4 frånvarande, ersättarna inberäknat. Under året har vi valt att ha 

de två första sammanträdena i Stockholm då styrelsen behövt få ordning på de rent konkreta frågorna 

såsom lokal, kansli, hemsidan, arbetsfördelning m.m. Vid det senaste mötet som ägde rum i Mölndal 

träffade förbundsstyrelsen region 7 och därmed inleddes arbetet med att träffa regionerna i landet. 

Arbetet har kännetecknats av stor arbetsbörda med bra diskussioner och tydliga beslut i de flesta fall. 

Styrelsen arbetar efter en arbetsfördelnings lista (Checklistan) vilket har medfört att samtliga FS 

medlemmar har fått arbetsuppgifter att utföra. 

 

AU har under året haft sex möten och vid samtliga möten har det varit fyra medlemmar närvarande. 

Från och med höstens tre möten har kanslisten också deltagit. Förra förbundssekreteraren avgick i 

början av året och fyllnadsval gjordes för godkännande av FS. 

AU 3 ägde rum i Norrköping i samband med Norrköpings nämndemannaförenings jubileum.  AU 

sammanträder vanligtvis i Stockholms tingsrätt, vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt och effektivt. 

Arbetet kännetecknas av mycket diskussioner och hård tidspress då dagordningarna och dess punkter 

är omfattande. 

 

KANSLI 

Kansliet har under första kvartalet bemannats av Catarina Ingvarsson. Från den 1 maj har Britt 

Winberg funktionen som NRF:s kanslist. Kansliet har under året funnits på Tomtebogatan 40,  

Stockholm. 

 

TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN 

Tidningen Nämndemannen är organ för Nämndemännens Riksförbund. Tidningen ges i regel ut med 

fyra nummer per år. Tidningens upplaga är nära 9500 ex och distribueras till samtliga nämndemän i 

Sverige i enlighet med de villkor som Domstolverket angett för sitt verksamhetsbidrag till NRF. 

Innehållet i varje nummer består av ett temaämne, juridiska nyheter och nyheter från föreningarna. 

Tidningen redogör också för olika arrangemang i NRF:s regi. Under 2012 gavs också utrymme i 

tidningen för NRF:s kommande reseverksamhet med nytt planerat resmål till London. 

 

Redaktör är Staffan Ringskog som svarar för tidningens innehåll och upplägg. Ett redaktionsråd har 

utsetts inom styrelsen som före utgivning gör en genomgång av en s.k. vitkopia på det kommande 

numret av tidningen. Redaktionsrådet brukar träffas i samband med förbundsstyrelsens 

sammanträden och ska ges tillfälle att lämna synpunkter och önskemål om vad som bör tas upp i 

kommande nummer av tidningen. I Redaktionsrådet har under 2012 följande styrelseledamöter 

ingått: 

Lars Lassinantti Ordförande och ansvarig utgivare  

Gertie Olsson Tomas Jakopsohn Eva Olsson  Margrethe Höglund 

Staffan Björnberg Staffan Ringskog redaktör/adjungerad 
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NYHETSBREVET har fått ett nytt ansikte  

Som komplement till tidningen har beslutats utge ett antal nyhetsbrev. Avsikten är att nå ut med 

snabbare information till förbundets medlemmar och då i synnerhet föreningsstyrelsernas 

nyckelpersoner. Nyhetsbreven anslås på nämndemannarummen i hela landet. Nyhetsbrevet 

produceras digitalt i A4-format med heltäckande blå vinjett med förbundets logotype. Målsättningen 

är att det skall komma ut med 6-8 nummer per år men antalet utgåvor påverkas av aktuella händelser 

och kan ibland bli fler men också färre. Under 2012 utkom 5 nummer. Innehållet består ofta av 

nyheter i notisform och en kommenterande del av förbundsordföranden Lars Lassinantti. 

Redaktionellt ansvarig är förbundsstyrelseledamoten Staffan Björnberg och för layout svarar Meta 

Åberg. Kansliet svarar för distributionen. 

 

HEMSIDA 

För att öka information till och från våra medlemmar har förbundet investerat i en ny layout för vår 

hemsida www.nmrf.se. Enligt planerna skulle den nya hemsidan vara i funktion fullt ut under 2012. 

Uppstarten skedde i samband med att ett samarbetsavtal tecknades med företaget Thot Design AB 

den 20 mars 2012. Den 1 april fanns så vår ”nya” hemsida ute på nätet. Nu började det stora jobbet 

med att få in rätta uppgifter från föreningarna och de bilder som respektive förening önskade att 

lägga in på ”sin” sida. Allt fortsatte med att komplettera och förändra innehållet av förbundets 

information till föreningarna. Nyhetsbreven kom också in på vår hemsida. Totalt så lades det ner ca 

81 arbetstimmar under perioden 1 april – till den sista oktober av vår samarbetspartner. Tyvärr fick 

förbundet beskedet att företaget inte längre kunde fullfölja ingånget samarbetsavtal varför avtalet 

bröts med omedelbar verkan den 10 december 2012. 

Efter detta har förbundet letat efter en ersättare som kunde överta det nu uppbyggda innehållet och 

framför allt se till att inte förlora all den information som fanns lagrad på en dataserver på företaget 

City Network Hosting AB och som äger NRF:s domännamn. I slutet av december kunde förbundet 

hitta en intressent som var beredd att fortsätta som vår samarbetspartner under 2013 och framåt. 

 

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG  

NRF:s ordförande Lars Lassinantti, med vice ordf Marika af Winklerfelt som ersättare, är NRF:s 

representanter i Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Överklagandenämnden har under 

2012 haft tre sammanträden varav två genomförts via telefon eller videolänk.  Nämnden har prövat 

och fattat beslut i tre ärenden som gäller entledigande av nämndeman. Nämndens beslut går inte att 

överklaga och är prejudicerande. NRF:s deltagande i Överklagandenämndens beslut är av mycket 

stor vikt för att bevaka nämndemännens rättssäkerhet.  

 

 

STATLIGA UTREDNINGAR OCH REMISSER 
NRF har en viktig uppgift att företräda nämndemännen inför Justitiedepartementet och 

Domstolsverket m.fl. i frågor som berör nämndemannainstitutet. Mot bakgrund av den diskussion 

som i olika sammanhang förts om nämndemännens åldersstruktur m.m. genomförde 

Justitiedepartementet under början av 2012 en kartläggning av behovet att reformera 

nämndemannasystemet. NRF fick tillfälle att lämna sina synpunkter i ett svar 2012-01-25. För att 

följa upp kartläggningen inbjöds de rättsinstanser som lämnat synpunkter av Justitieministern till ett 

rundabordssamtal den 7 mars. NRF representerades av Lars Lassinantti och Marika afWinklerfelt. En 

redogörelse för rundabordssamtalet lämnades i Nyhetsbrevet för mars månad 2012. 

 

Som ett resultat av kartläggningen fick lagmannen Inger Söderholm den 31 maj i uppdrag av 

Regeringen att genomföra en översyn av nämndemannainstitutet med syfte att skapa ett modernt 

http://www.nmrf.se/
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nämndemannasystem. Översynen ska redovisas senast den 28 juni 2013. Förbundsordförande Lars 

Lassinantti har förordnats att som expert biträda utredningen. Förslaget från utredningen kommer 

med största sannolikhet att innebära en nedskärning av nämndemannamedverkan i våra domstolar. 

Förbundets styrelseledamöter har under året följt utredningen i den utsträckning som det varit möjligt 

och informerat medlemsföreningar och allmänheten om vad som kan väntas som resultat av 

utredningen.  

Den sedan 2010 pågående Straffprocessutredningen begärde att få genomföra en hearing med NRF:s 

styrelse bl.a. angående sammansättningen av rätten i olika typer av brottmål. Hearingen genomfördes 

i samband med ett styrelsemöte i Mölndal den 24 november 2012. Utredningens betänkande ska 

läggas fram senast den 28 mars 2013. 

 

EUROPEISK DEKLARATION OM LEKMANNADOMARE 
Sedan 2009 pågår ett samarbete mellan lekmannadomare från olika länder i Europa inom det så 

kallade Lay Judge Forum som tillkommit bl.a. på finskt initiativ. Bakgrunden till samarbetet har varit 

att lekmännens medverkan i rättsprocessen varit hotat på flera håll i Europa och syftet har därför varit 

att försöka stärka lekmannadomarnas legitimitet och inflytande i rättsprocessen. Sverige har 

representerats i arbetet genom NRF.  Samarbetet kulminerade under 2012 då representanter från 17 

europeiska länder möttes i Bryssel och i Europaparlamentet undertecknade en europeisk deklaration 

om lekmannadomare. Ceremonin inleddes av Viviane Reding, EU’s kommissionär för rättsfrågor, 

som uttryckte att ”lekmannadomares deltagande i rättsprocessen bör vara en grundläggande princip 

för varje demokratiskt samhälle”. Detta slogs också fast i deklarationen som från svensk sida 

undertecknades av Lars Lassinantti. Från NRF deltog även Marika af Winklerfelt i ceremonin. 

 

FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR NÄMNDEMÄN 

En nämndeman omfattas av den av Domstolsverket (DV) hos Kammarkollegiet tecknade 

tjänstereseförsäkringen vid statliga tjänsteresor samt en hos AFA-försäkring tecknad trygg-

hetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). De närmare villkoren för tjänstereseförsäkringen 

och blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiets hemsida. Mera information om AFA 

Försäkringen samt blanketter för skadeanmälan finns på AFA:s hemsida 

 

Utöver vad som nämnts ovan finns också en kompletterande försäkring för medlemmar i 

nämndemannaföreningar anslutna till Nämndemännens Riksförbund (NRF). Försäkringen är tecknad 

mellan NRF och Folksam. Försäkringen gäller för nämndemäns studiebesök, resor i samband med 

dessa och liknande utanför det egentliga uppdraget samt maskinförsäkring etc. i den lokala 

föreningens liksom i NRF:s lokaler. Denna försäkring gäller endast nämndemän som är 

medlemmar i en till NRF ansluten lokalförening. Försäkringen gäller i hela världen, utom länder 

utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till.  Vid försäkringsfall skall man vända sig till 

närmaste Folksamkontor eller vid inträffad skada till tel. 0771-960960 och hänvisa till 

försäkringsnummer 106659. 

 

DEN REGIONALA VERKSAMHETEN 
NRF ser idag, likt tidigare år, vikten av en välfungerande regional verksamhet ute på fältet i de nio 

regionerna. Regionombuden fyller där en viktig funktion i sin sammanhållande roll som länken 

mellan lokalföreningarna och NRF. Denna roll har förtydligats och förbättrats genom den revidering 

av ombudens arbetsbeskrivning som skedde efter kongressen i Karlskrona 2011. 

Resultatet har visat sig genom tätare kontakter med/och besök hos lokalföreningarna med 

rapportering till NRF. I dessa rapporteras föreningarnas aktiviteter och strävan att behålla och utöka 

medlemstalet och övrig information av vikt. 
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Under förra mandatperioden startades en verksamhet att förlägga vissa av förbundsstyrelsens 

sammanträden ute i de olika regionerna och där, i form av regionträffar, möta regionens 

lokalföreningar i ett informationsutbyte. 

På kongressen 2011 beslöts bl. a att fortsatt planering av dessa regionträffar skulle ske och därmed 

ersätta tidigare Ordförande konferenser. Alltså har under år 2012 ett FS-möte skett under november i 

Mölndal med en uppskattad regionträff med region Västs sju lokalföreningar. FS planerar sålunda 

vidare för nya regionträffar under 2013 med syftet att samtliga regioner ska få ett möte med FS under 

innevarande mandatperiod 

 

MEDLEMSREKRYTERING 
Faktum är att medlemsantalet har minskat sedan 2011. NRF har för närvarande under tre tusen 

medlemmar och det är långtifrån vad vi önskat oss. En möjlig anledning är att föreningarna inte fullt 

ut lyckats att rekrytera de nyvalda nämndemännen som tillkom efter senaste valet.  Ett stort ansvar 

vilar på föreningarna och ansvarigt regionombud. NRF kan konstatera att föreningarna vid 

tingsrätterna till största delen värvar sina medlemmar bland nämndemännen i enbart tingsrätterna. 

Föreningarna måste rekrytera medlemmar från andra domstolar där det saknas egna föreningar dvs. 

nämndemän från förvaltningsrätt, kammarrätt och hovrätt. Stimulera intresset med anpassade 

aktiviteter för dessa olika domstolar. 

Både NRF och föreningarna har behov av mer rörelsekapital. För NRF:s del är det nödvändigt om 

förbundsstyrelsen skall kunna hålla föreningarna informerade om vad som händer och framför allt 

kunna hålla kontakten mellan föreningarna och styrelsen levande. Föreningarnas ekonomi är till stor 

del beroende på möjligheten att erhålla anslag för kompetenshöjning från resp. kommun/landsting. 

NRF har under året haft kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting SKL om en samsyn över 

hela landet när det gäller anslag från kommuner och landsting. För närvarande skiljer det sig mycket 

mellan olika kommuner/landsting. NRF uppmanar alla föreningar att ansöka om medel för 

kompetensutveckling från kommuner och landsting. NRF jobbar också vidare med frågan under 

2013.  

Sammanfattningsvis måste vi bli fler medlemmar i NRF vilket är en uppmaning till alla - 

nämndemän, föreningar och regionansvariga.  

 

NRF SATSAR PÅ VÄLINFORMERADE NÄMNDEMÄN  
Att vara nämndeman är ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Det kräver bred kännedom om olika 

förhållanden i samhället. Under en mandatperiod kommer alla nämndemän att tjänstgöra i många 

olika mål som representerar vitt skilda rättsområden. För att vara rätt rustad för uppdraget behöver 

nämndemännen kontinuerligt skaffa sig kompetenshöjning på områden som representerar nya 

företeelser och trender i samhället parallellt med god allmänbildning inom hela rättsväsendet.  

På många håll är nämndemannaföreningarna mycket aktiva när det gäller att anordna föredrag, 

studiebesök och liknande. Denna verksamhet bekostas av föreningarna själva. Bidrag utgår bl.a. från 

NRF som har ett utbildningskonto varifrån föreningarna kan söka pengar till olika 

utbildningsaktiviteter.  

Dock är det NRF:s samlade uppfattning att all utbildning för uppdraget skall vara en statlig 

angelägenhet.  

 

I mer än tio års tid har NRF budgeterat medel för föreningarnas informations- och utbildnings- 

satsningar. Riktlinjerna för ansökan var från början omständliga. De har förenklats och med åren gett 

det önskade resultatet att allt fler föreningar ansöker och kompetensutvecklar medlemmarna med stöd 

från NRF. Under 2012 har NRF tagit emot 26 ansökningar från 19 föreningar och fördelat 87 589 kr 

från utbildningskontot till denna verksamhet. 

I samarbete med organisationen Tryggare Sverige har NRF med hjälp av särskilda medel från 

Brottsofferfonden genomfört projektet Brottsoffer och minnespsykologi. Under våren 2012 
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genomfördes 4 seminarier på olika platser i Sverige. Dessa har genomförts med stor sakkunskap, 

vilket också avspeglas i deltagarnas muntliga utvärderingar och även i slutredovisningarna. 

Deltagarantalet har varit totalt 122, vilket är ett snitt på 30,5 deltagare per seminarium. Förbundet har 

för avsikt att söka nya projektpengar från Brottsofferfonden för att kunna erbjuda denna form av 

kompetensutveckling till ännu fler av våra medlemsföreningar. 

 
STUDIERESOR FÖR KOMPETENSUTVECKLING INOM 

RÄTTSVÄSENDET  
Årligen ansöker NRF hos Domstolsverket (DV), för nämndemannaföreningarna del, om anslag för 

kompetenshöjande utbildning av nämndemannakåren för studieresor till institutioner inom 

rättsväsendet i Sverige och inom Norden. För detta ändamål har NRF erhållit 200 000 kr med det 

förbehållet att NRF skall slutredovisa till vilka föreningar bidrag utgått och med vilken summa. För 

år 2012 har 24 föreningar erhållit bidrag till kompetenshöjande utbildning. Om inte hela anslaget 

används skall en återbetalning ske till DV, men för år 2012 har bidraget använts fullt ut.  

Totalt har förbundet betalat ut 200 050 kr till dessa 24 föreningar varav 4 föreningar inte är 

medlemmar i NRF, men enligt DV:s avtal ska alla föreningar ha rätt att erhålla bidrag efter redovisad 

rapport. 

De främsta besöksmålen har varit Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping, och olika 

behandlingshem, kriminalvårdsanstalter, Rättsmedicin i Uppsala och Lund. Studieresor inom Norden 

har också förekommer. 

 

NRF:s STUDIERESOR UTANFÖR SVERIGE 
NRF har under årens lopp stått som organisatör för ett antal studieresor för nämndemän till olika 

länder. Under 2012 genomfördes en uppskattad resa till Moldavien. Eftersom reseverksamheten varit 

en uppskattad del av NRF:s verksamhet antog styrelsen i november en handlingsplan för 

reseverksamheten. Här slås fast att NRF för sina medlemmar ska erbjuda en studieresa per år till 

länder inom EU eller i vårt närområde. Resorna ska genomföras med hjälp av resebyrå och helt 

finansieras genom deltagarnas avgifter – d.v.s. att de till ingen del får belasta NRF:s budget. Det 

beslöts att en studieresa till England skulle genomföras under 2013. 

 

EKONOMI 
Förbundets ekonomi uppvisade underskott för 2012 främst som en följd av att det totala 

medlemsantalet i föreningarna har sjunkit. Vi har även fått ett utträde ur förbundet, Varbergs nf. 

Dock finns det föreningar som ökat sitt medlemsantal vilket är glädjande. Men det är samtidigt 

nedstämmande att medlemsantalet för år 2012 har minskat med 231 medlemmar mot år 2011. Det 

totala medlemsantalet för förbundet är per den sista december 2784 medlemmar. 

 

 

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS FÖRLUST 
Styrelsen föreslår att årets förlust- 57 057,61 i sin helhet överförs i ny räkning 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 
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RESULTATRÄKNING 2012-01-01 – 2012-12-31 
 
INTÄKTER 
Medlemsavgifter från föreningar 496 325,00  
Direktanslutna medlemsavgifter 950,00  
Brottsofferfonden Tryggare Sverige 157 500,00  
Anslag Domstolsverket 675 000,00  
Varuförsäljning (pins, diplom m.m.) 6 929,00  
Summa  1 336 704,00  
Räntor 2012 7 530,03  
Summa intäkter 1 344 234,03  
 
KOSTNADER 
Resebidrag DV  238 461,00  
Utb. Bidrag t. fören. ur Bof Tryggare 
Sverige 

203 438,00  

Tidningen Nämndemannen 340 346,00  
Varuinköp pins mm 23 630,00  
Regional verksamhet 12 113,00  
Utbildningsbidrag NRF till föreningar 64 926,00  
Lokalhyra kansliet 50 000,00  
Kontorsmateriel, porto m.m. 36 534,00  
Försäkring Folksam för medlemmar 31 628,00  
AU (arbetsutskott förbundet) 46 248,00  
FS (förbundsstyrelsen) 168 705,00  
Inköp av tjänst kanslist 79 458,00  
Representation i Lay Judge Forum 7 654,44  
Telefon, IT 6 862,00  
Hemsidan 88 832,00  
Bankkostnader 2 455,50  
Summa kostnader 1 401 290,94  
 

 
BALANSRÄKNING  2012 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 2 190,00 
Kassa Bank 399 604,68 
Summa Tillgångar 401 794,68 
EGET KAPITAL OCH RESERVATIONER 
Eget Kapital 
DV utbbidrag 94 770,00 
Reserv resor 64 555,00 
Kongressmedel 160 500,00 
Dispositionsfond 137 552,29 
Summa Eget Kapital 457 377,29 
KORTFRISTIGA SKULDER 
Leverantörsskuld 1 475,00 
Summa kortfristiga skulder 1 475,00 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
RESERVATIONER 

458 852,29 

ÅRETS UNDERSKOTT -57 057,61  
Linköping 2012-12-31 
Lars Sandström/förbundskassör 
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