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Riksförbundets ledning och organisation 

 
Förbundsstyrelsen och Arbetsutskottet 
Förbundsstyrelsens (FS) sammansättning har som framgår av förteckningen i föregående avsnitt 
förändrats under år 2013. Den av kongressen utsedde förbundskassören Lars Sandström begärde sitt 
entledigande i augusti och ersattes av Bo Sjöberg som därmed lämnade uppdraget som sekreterare. 
Han efterträddes av Staffan Björnberg på posten som sekreterare. Ledamoten Tomas Jakopsohn 
begärde entledigande i november. Gertrud Askfelt, ersättare i förbundsstyrelsen, avled tragiskt i juni 
efter en tids sjukdom. Två ersättare Priscilda Helenius och Agneta Ivemyr har fått träda in som 
ledamöter för att fylla de vakanser som uppstått.   
 
FS har under året haft tre sammanträden. Ett planerat fjärde sammanträde fick ställas in av 
besparingsskäl. Styrelsesammanträdena har kombinerats med regionträffar och har därför ägt rum 
utanför Stockholm. Styrelsearbetet har under året i stor utsträckning präglats av diskussioner om 
Nämndemannautredningens överväganden och förslag till förändringar i nämndemannauppdraget. 
 
Arbetsutskottet (AU) har under året haft åtta möten. Mötena har hållits på Stockholms tingsrätt utom 
de två sista som genomförts som telefonmöten. Enligt tidigare styrelsebeslut (FS 5 2011) ska 5 
ledamöter ingå i AU, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare en ledamot. 
Sedan förra förbundssekreterarens avgång under 2012 har det saknats en femte ledamot i AU. Genom 
fyllnadsval i FS i mars utsågs Barbro Tjernström som ledamot i AU. Efter skiftet på kassörs- och 
sekreterarposterna ingår även Staffan Björnberg i AU sedan september månad.   
 
Regionträffar 
På kongressen 2011 beslöts att de tidigare Ordförandekonferenserna mellan två kongresser skulle 
ersättas av regionträffar. I mars inbjöds region 3 till möte i Smedjebacken, i maj regionerna 1 och 2 
till Umeå samt i augusti region 9 till Hässleholm. Nya regionträffar planeras under 2014 så att 
samtliga regioner ska ha haft ett sådant möte under innevarande mandatperiod. Regionträffarna har 
gett möjlighet att utbyta information om och diskutera aktuella frågor. Under 2013 har 
diskussionerna i stor utsträckning kommit att handla om Nämndemannautredningens förslag. Men de 
fortlöpande kontakterna med lokalföreningarna ska förbundsstyrelsens regionombud svara för.   
 
Kansliet 
Kansliet har under året föreståtts av Britt Winberg. Sedan ingången av år 2013 har kansliet flyttats 
från Tomtebogatan i Stockholm till Ågatan 15 C i Enköping. Flytten har motiverats av kostnadsskäl – 
den månatliga hyran för kanslilokalen kunde därigenom sänkas med 3 500 kr per månad. 
Detta medför inget brott mot stadgarna att NRF har sitt säte i Stockholm. Säte är liktydigt med var 
styrelsen brukar ha sina sammanträden. 
 
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag  
Lars Lassinantti, med Marika af Winklerfelt som ersättare, är NRF:s representanter i 
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Överklagandenämnden har under 2013 haft 2 
sammanträden och har prövat och fattat beslut i 2 ärenden som gäller avstängning eller entledigande 
av nämndeman. Nämndens beslut går inte att överklaga och är prejudicerande. NRFs deltagande i 
Överklagandenämndens beslut är av stor vikt för att bevaka nämndemännens rättssäkerhet.  
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Informationsverksamheten 
 

Tidningen Nämndemannen 

Tidningen Nämndemannen är organ för Nämndemännens Riksförbund.  Under 2013 gavs den ut med 
fyra nummer. Tidningens upplaga är nära 9500 ex och distribueras till samtliga nämndemän i Sverige 
i enlighet med de villkor som Domstolsverket angett för sitt verksamhetsbidrag till NRF. Innehållet i 
varje nummer brukar byggas upp kring ett särskilt tema och nyheter från NRF och medlems-
föreningarna presenteras. Under 2013 har utredningen om nämndemannasystemet stått i fokus. 
 
Redaktör för tidningen är Staffan Ringskog som svarar för tidningens innehåll, layout, tryckning och 
distribution. Ansvarig utgivare är Lars Lassinantti.  Ett redaktionsråd har utsetts inom styrelsen som 
lämnar synpunkter på vilka teman som ska tas upp och före utgivning gör en genomgång av det 
kommande numret av tidningen.  
 
Nyhetsbrevet 
Som komplement till tidningen utger NRF ett nyhetsbrev för att nå ut med snabb information till 
förbundets medlemmar. Det distribueras via e-post till medlemsföreningarnas nyckelpersoner och 
läggs ut på förbundets hemsida. Avsikten är också att nyhetsbreven ska anslås på nämndemanna-
rummens anslagstavlor i hela landet. Antalet nummer varierar och beror på om det finns något 
aktuellt ämne som det är viktigt att informera om. Under 2013 utkom nyhetsbrevet med 8 nummer. 
Redaktionellt ansvarig inom styrelsen är Staffan Björnberg och för layout svarar Meta Åberg. 
Kansliet svarar för distributionen. 
 
Hemsidan 
För att underhålla och uppdatera förbundets hemsida www.nmrf.se – ett arbete som hade legat nere 
från september 2012 till januari 2013 - har förbundet träffat ett avtal med en ny samarbetspartner 
Lars–Gösta Liljedahl. Hemsidan har reviderats under året och uppdateras nu fortlöpande med aktuell 
information. I avtalet ingår även att stödja medlemsföreningarna med uppläggning och uppdatering 
av deras hemsidor om de är kopplade till förbundets. Aktuell statistik visar att besöksfrekvensen på 
hemsidan har ökat betydligt  
 

Statliga utredningar och remisser  
 
Nämndemannautredningen 
Förbundets arbete under 2013 har i hög grad kommit att kretsa kring den översyn av nämndemanna-
institutet som lagmannen Inger Söderholm fått i uppdrag av Regeringen att genomföra i den s.k. 
Nämndemannautredningen. Lars Lassinantti har som företrädare för NRF varit förordnad att biträda 
utredningen som expert. Till stöd för hans ställningstaganden i utredningen skickade 
förbundsstyrelsen i början av året ut en enkät till medlemsföreningarna om deras syn på 
nämndemannarollen. Enkätsvaren har redovisats i nyhetsbrev och på hemsidan. 
 
Utredningen avlämnade sitt betänkande Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och 

kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) i juni 2013. Översynen innehåller många förslag för att 
förbättra nämndemännens tjänstgöringsvillkor men också flera förslag som i hög grad skulle minska 
nämndemännens medverkan i domstolarna. I ett särskilt yttrande till betänkandet ifrågasatte Lars 
Lassinantti om dessa förslag tillgodosåg de krav på insyn i domstolarnas avgöranden som hör till 
medborgarnas grundläggande rättigheter i en demokratisk rättsstat. 
 

http://www.nmrf.se/
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NRF erhöll därefter betänkandet på remiss. Inför sitt svar på remissen gavs medlemsföreningarna 
tillfälle att lämna sina synpunkter på utredningens olika förslag med utgångspunkt från ett 
diskussionsunderlag. Svar inkom från ett 20-tal föreningar. NRF kunde därför avlämna ett väl 
förankrat remissvar vid remisstidens utgång den 11 oktober. Svaret återfinns på hemsidan  
 
Remisser 
NRF har utöver remissen på Nämndemannautredningen som berörts ovan lämnat svar på fem olika 
remisser under 2013 som i högre eller mindre grad har betydelse för nämndemannarollen. I 
betänkandet En Modernare Rättegång (EMR) II(SOU 2012:93) görs en utvärdering av hur processen 
i allmän domstol fungerat i praktiken efter att EMR-reformen infördes 1 november 2008. NRF delade 
många av slutsatserna i betänkandet men vände sig i sitt svar bl.a.emot att utredningen ifrågasatte 
nämndemännens medverkan i hovrätterna. 
 
Straffprocessutredningens betänkande Brottmålsprocessen (SOU 2013:17) innehåller en lång rad 
förslag till förändringar av straffprocessen med syfte att förbättra lagföringens kvalitet och 
effektivitet som vi från NRF kunde ställa oss bakom. Men här finns också förslag som berör rättens 
sammansättning och som skulle begränsa nämndemännens medverkan – förslag som NRF i sitt 
yttrande ifrågasatte. Bl.a. gällde det förslaget att inga nämndemän skulle delta i hovrättens 
brottmålsförhandlingar. 
 
Övriga remisser har varit av mindre betydelse för nämndemannarollen. Det gäller de yttranden som 
NRF lämnat på följande utredningar: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag 
(DS 2012:54), Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37) och Domstolverkets 
promemoria om förslag till försöksverksamhet med extern adjunktion vid tingsrätt och 
förvaltningsrätt (Ju2013/4704/DOM). 
 
Kompetensutveckling 
 
Utbildningskontot 
Den utbildning som domstolarna erbjuder sina nämndemän är ofta bristfällig. De 
kompetensutvecklingsinsatser i form av föredrag och studiebesök som genomförs i 
lokalföreningarnas regi har därför stor betydelse. Insatserna bekostas till större delen av 
föreningarna själva men de kan söka bidrag från NRFs utbildningskonto. I sin budget för 2013 
hade NRF avsatt 100 000 kr för detta ändamål. Under 2013 har NRF tagit emot 27 
ansökningar från 35 föreningar och fördelat 90 528 kr från utbildningskontot till denna 
verksamhet. 
 

Domstolsverkets konto för studieresor 

Domstolsverket (DV) får från sitt anslag avräkna bidrag till nämndemannaföreningar för studiebesök 
och studieresor i kompetenshöjande syfte till institutioner inom rättsväsendet i Sverige. Sedan några 
år har NRF fått i uppdrag att svara för administrationen av dessa bidrag. För detta ändamål har NRF 
erhållit 200 000 kr under 2013. Alla nämndemannaföreningar oavsett om de är medlemmar i NRF 
eller inte har rätt att söka dessa bidrag. Villkoren för att erhålla bidrag är reglerade av DV. Om inte 
hela anslaget används ska en återbetalning ske till DV. För år 2013 har 22 föreningar erhållit bidrag 
till sådana insatser. Totalt har förbundet betalat ut 192 950krtill dessa  föreningar varav 2 föreningar 
inte är medlemmar i NRF. 
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Studieresor utanför Sverige 
NRF har som policy att erbjuda sina medlemmar en studieresa per år främst till länder inom EU eller 
i vårt närområde. Under 2013 genomfördes en resa till London för att studera lekmannamedverkan i 
det engelska rättssystemet. Resan innehöll bl.a. besök på en rättegång i Old Bailey och på 
Magistrates’ Association som är vår systerorganisation för lekmannadomare. Den genomfördes med 
hjälp av resebyrån First Class Travel och finansierades helt genom deltagaravgifter. 21 NRF-
medlemmar deltog i resan. 
 

Medlemsutvecklingen 
 
År 2013 var 55 lokalföreningar anslutna till NRF med ett totalt antal medlemmar på ca 2 700, 
7 lokalföreningar har valt att stå utanför.  I likhet med de flesta övriga intresseföreningar i 
landet har medlemsantalet varit vikande under senare år – i genomsnitt har antalet medlemmar 
minskat med ca 300 per år. En bidragande orsak har varit den omstrukturering som 
domstolarna genomgått med sammanslagningar och därmed längre avstånd för 
nämndemännen till föreningar i nära anslutning till domstolen. Men om utvecklingen 
fortsätter i samma takt känner vi därför stor oro för NRFs fortbestånd särskilt som det totala 
antalet nämndemän i landet skulle komma att minska om vissa av Nämndemannautredningens 
förslag genomförs. 
 
Olika åtgärder har diskuterats för att hejda nedgången i medlemsutvecklingen.  
Medlemsavgiften till NRF har på vissa håll ansetts för hög och har medverkat till att ett par 
föreningar tidigare har lämnat NRF. Medlemsavgiften har ju fastställts av kongressen för hela 
mandatperioden och går därför inte att ändra. FS har dock på försök beslutat att inför 2014 gå 
ut med ett rabatterbjudande till de föreningar som står utanför NRF. En förening som får sin 
ansökan godkänd erbjuds 50 % procents rabatt under första medlemsåret och 25 procent 
andra. Det återstår att se om detta leder till något resultat. För att bryta utvecklingen ligger 
dock ett stort ansvar på de regionansvariga att ha fortlöpande kontakt med lokalföreningarna 
inom respektive område.   
 

Ekonomi 
 
Den negativa medlemsutvecklingen i kombination med att verksamheten visade underskott under 
föregående år har satt press på förbundets ekonomi. Flera besparingsåtgärder har vidtagits för att 
minska kostnaderna bl.a. har som tidigare nämnts ett styrelsesammanträde dragits in och 
kanslilokalen flyttats. Dessa m.fl. åtgärder har inneburit att verksamheten kunde visa upp ett 
överskott på 87 769 kr för 2013. 
 
Skiftet på posten som förbundskassör har inneburit vissa problem. Övergångsvis har en extern 
konsult, Lotta Käck, fått anlitas för att svara för bokföringen.    
 
 
Förslag till behandling av årets resultat 
Styrelsen föreslår att årets överskott 87 769 kr överförs i ny räkning 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 
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Resultaträkning  2013-01-01 – 2013-12-31 
 

   INTÄKTER 
 Medlemsavgifter från Föreningar 399 575,00 

Direktanslutna medlemmar 
Fakt resekostnader 64 555,00 
Årsanslag dv 675 000,00 
Varuförsäljning-pins m.m. 25 161,00 
Summa 1 165 366,00 

  Ränteintäkter 2 829,56 
SUMMA INTÄKTER 1 168 195,56 

  KOSTNADER 
 Tidningen nämndemannen -335 349,00 

Resebidrag DV -192 955,00 
Regional verksamhet -12 775,00 
Utbildningskontot NRF -90 528,00 
Öv. projekt -1 548,00 
Lokalhyra Kansli -18 000,00 
Kontorsmaterial -5 107,00 
Trycksaker -6 856,00 
Kansli- Tele/Bredband -2 067,00 
Postbefordran -60 
Förbundsförsäkringar -31 815,00 
Au-arbetsutskott -60 785,00 
Fs-förbundsstyrelse -173 825,75 
Kansli kostnad -100 582,00 
Valberedningen -5 104,00 
Serviceavtal div. -1 538,00 
Telefon 08-651 55 13 -4 553,00 
Mobiltelefon 070-2777757 -1 402,00 
It-tjänster, hemsidan -19 180,00 
Övriga inköp av tjänster -13 618,00 
Bankkostnader -906 
Övr kanslikostnader -1 873,00 
SUMMA KOSTNADER   -1 080 426,75 
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Balansräkning  2013-01-01 – 2013-12-31 
 
 
 
Omsättningstillgångar 

 Kundfordringar 2 030,00 
Kassa Bank 529 836,49 
SUMMA TILLGÅNGAR 531 866,49 

  SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 Eget kapital 
 Dv utb./tp.bidrag/ SE 4320 -94 770,00 

Dispositionsfond -168 263,49 
Summa eget kapital -263 033,49 

  KORTFRISTIGA SKULDER 
 Övr. skulder -19 425,00 

Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter -25 708,00 
Kongressmedel 2015 - 2012 -223 700,00 
Summa kortfristiga skulder -268 833,00 

  SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -531 866,49 

  ÅRETS VINST 87 768,81 
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Revisionsberättelse 2013 

 
 
 
 

 


