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Bli medlem! Hitta din lokal-

förening på www.nmrf.se
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En målinriktad
intresseorganisation
I Nämndemännens Riksförbund arbe-
tar vi tillsammans för att tillvarata våra 
intressen som nämndemän.Det kan
gälla ersättningar, tjänstgöringsvillkor 
och annat med betydelse för att vi ska 
kunna utföra vårt uppdrag på ett bra 
sätt. Förbundet företräder nämnde-
mannakåren inför regering, riksdag, 
myndigheter och allmänheten. Vi 
bevakar nyheter inom rättsväsendet 
och är remissinstans vid utredningar. 
Nämndemännens Riksförbund bildades 
1980 och är partipolitiskt och religiöst 
neutralt.

Din tidning
Nämndemannen – Nämndemän-
nens Riksförbunds tidning ut-
kommer fyra gånger om året.
Tidningen speglar nämnde-
männens uppdrag och verk-
samheten i Nämndemännens
Riksförbund. Finns även
på www.nmrf.se

Korta fakta om nämndemannasystemet i Sverige

Lokalföreningar
i hela landet
Verksamheten och gemenskapen i våra 
femtio lokala nämndemannaföreningar 
är mycket uppskattad. Här kan du lära 
känna och utbyta erfarenheter med 
andra nämndemän. Föreläsningar, stu-
dieresor och utbildningar är exempel på 
aktiviteter i föreningarna. Som medlem 
är du försäkrad vid aktiviteter i fören-
ingen. Många lägger ner ett stort ideellt 
arbete i nämndemannaföreningarna. 
Det är inget krav för att vara medlem, 
men du är naturligtvis välkommen att 
engagera dig! 

Kunskap, information
och samhörighet
Att vara nämndeman är ett ansvarsfullt 
uppdrag. Vi brukar säga att nämnde-
männen är ”folkets röst” i våra domsto-
lar. Utbildning och möten med andra 
nämndemän ger dig större förutsätt-
ningar att fullgöra ditt uppdrag på ett 
bra sätt. Nämndemännens Riksför-
bund anordnar regelbundet utbildning-
ar och träffar. Vi informerar och bildar 
opinion bland allmänhet och besluts-
fattare om den stora betydelse som 
nämndemännen har i vårt rättsväsende 
– och i samhället.

 

VÄLKOMMEN! 

Som nämndeman är du en viktig 

del av demokratin i Sverige. Fria och 

oberoende domstolar är ingen själv-

klarhet. Nämndemännen är folkets 

röst i domstolarna. Nämndemännens 

Riksförbund försvarar och utvecklar 

vår betydelsefulla roll i ett öppet, 

demokratiskt rättssamhälle. Som 

medlem bidrar du till vårt arbete med 

att förbättra villkoren och arbets-

miljön för alla nämndemän. Du kan 

också ta del av det som händer våra 

53 lokalföreningar över hela landet. 

Här har vi samlat lite information om 

Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som

medlem du också.

• Det finns cirka 10 000 nämndemän
i Sverige. De dömer i allmän domstol och
i allmän förvaltningsdomstol.
• En nämndemans röst väger lika tungt som 
juristdomarens.
• Nämndemän nomineras av politiska partier-
na men det är ett offentligt uppdrag. Nämn-
demännen ska följa lagen när de dömer.

Nämndemannen
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• Varje nämndeman ska genomgå en 
utbildning.
• Nämndemännen utses av kommun- och 
regionfullmäktige vart fjärde år, året efter 
de allmänna valen.
• Ersättning utgår för uppdraget.
• Nämndemannasystemet i Sverige har 
anor från 1200-talet.

Fokusfrågor för
Nämndemännens
Riksförbund

• Ersättningar och
   arvodering
• Utbildning
• Rekrytering av
   nämndemän
• Hot hat och våld
   mot nämndemän
• Kommunikation och
   opinionsbildning

Stefan Blomquist
Förbundsordförande
Nämndemännens Riksförbund


