
 
 

Försäkringsskydd för nämndemän 
(mer info finns under de markerade länkarna) 

En nämndeman omfattas av den av Domstolsverket (DV) hos Kammarkollegiet 
tecknade tjänstereseförsäkringen vid statliga tjänsteresor samt en hos AFA- 
försäkring tecknad trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). De närmare villkoren 
i respektive försäkring framgår i stora drag enligt nedan, För villkorsdetaljer 
hänvisas till respektive försäkringsavtal. 

 
 

Tjänstereseförsäkring 

Anställda och uppdragstagare/nämndemän vid myndigheter inom DV:s 
verksamhetsområde omfattas av tjänstereseförsäkringen. Försäkringsskyddet gäller 
så snart han lämnat sitt tjänsteställe (för nämndemän anses bostaden vara 
tjänstestället enligt SFS 1997:438) för att fullgöra tjänstgöringen på annat ställe. 
Fullständiga försäkringsvillkor och blankett för skadeanmälan finns på 
Kammarkollegiets hemsida: 
www.kammarkollegiet.se 

 
 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(Försäkringsnummer 9160003) 

 
DV och AFA-trygghetsförsäkring har sedan januari 1990 avtal om 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för nämndemän och vissa andra 
uppdragstagare enligt 2§ förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän 
och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet. TFA kompletterar de 
lagstadgade socialförsäkringarna och ger dessutom olika former av ersättning för 
personligt lidande. Mera information om AFA Försäkring och försäkringsvillkor för 
AFA, samt blanketter för skadeanmälan finns på AFA:s hemsida: 
www.afa.se 

 
 
 

Nämndemännens Riksförbunds samlingsförsäkring 
(Försäkringsnummer 106659) 

 
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 (uppge kundnummer 16113) eller vid 
inträffad skada till tel. 0771-960960 (företagsförsäkringar). Man kan också vända 
sig till försäkringsansvarig på NRF, 
Eva Persson, telefon 070-448 21 10 eller e-post eva.persson@nmrf.se 
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