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Riksförbundets ledning och organisation 
Nämndemännens Riksförbund leds av förbundsstyrelsen (FS) som i samband med förbundsstämman 2020-
08-15, utökades med tre stycken ersättarplatser. Förbundsstämman beslutade att de tre ersättarna 
regelmässigt ska ha närvarorätt till alla FS-möten samt ges yttranderätt. Ersättarna har ingen rösträtt. 
Könsfördelningen inom FS är efter 20 augusti 2021, då Torbjörn Sköld lämnade FS, 4 män och 7 kvinnor. 
Den geografiska spridningen bland FS-medlemmarna är god. Ca 75 % av FS-medlemmarna var nyvalda i 
samband med förbundsstämman, 2020-08-15. FS har under året genomfört 6 sammanträden samt en 
styrelsekonferens. Merparten av sammanträden har genomförts som digitala möten via zoom, pga. 
Coronapandemin. 
 
Britt Winberg är ansvarig för NRF:s kansli. Genom hennes företag köper NRF tjänster för 15 timmars arbete 
per vecka. Utöver den avtalade arbetstiden genomför Britt även ett stort antal ideellt arbetade timmar. Av 
Lars-Gösta Liljedahl köper NRF tjänster som webbadministratör för NRF:s hemsida med uppdateringsansvar 
av insänt material för 49 av NRF:s 53 lokalföreningar. Övriga föreningar administrerar själva sin hemsida.  
 
FS har utsett ett arbetsutskott (AU) med uppgift att bl. a förbereda och bereda ärenden inför FS-möten. AU 
medges rätten, i enlighet med Besluts- och Delegationsordningen, kunna fatta beslut i frågor som av tidsskäl 
inte kan invänta ett FS beslut. AU har under året haft 13 sammanträden som har genomförts digitalt via 
zoom. Britt Winberg är ständigt adjungerad till AU och FS. 
 
FS är en ideellt arbetande styrelse. Mellan AU- och FS-möten har ett omfattande arbete genomförts av FS-
medlemmarna samt av Britt Winberg. Graden av det individuella engagemanget och delaktigheten samt vilja 
att ansvara för NRF:s utveckling, har varit mycket stor i FS. 
 
NRF är indelad i 9 regioner. Inom varje region är ett regionombud (RO) utsedd. Regionombuden ingår i FS, 
som ledamöter alt ersättare. Avsikten med regionorganisationen är att förbättra FS:s kommunikation och 
information med och mellan lokalföreningarna samt de enskilda medlemmarna. RO har bl.a. genomfört 
digitala regionmöten och även på annat sätt upprätthållit dialog och kommunikation med NRF:s 
lokalföreningar. På grund av pandemin har inte besök kunnat genomföras i någon större omfattning. 
  
  
Regionombud 2021 
Region 1 Jon Essebro   Umeå Nf 
Region 2 Jon Essebro   Umeå Nf  
Region 3 Håkan Welin   Upplands Nf 
Region 4 Lotta Björklund   Värmlands Nf 
Region 5 Eva Berg Arbro   Nf vid Nacka tingsrätt 
Region 6 Håkan Welin   Upplands Nf 
Region 7 Eva Persson   Göteborgsregionens Nf 
Region 8 Pernilla Andersson   Kalmar-Ölands Nf 
Region 9 Torbjörn Sköld t o m 2021-09-19  HR Skåne-Blekinge Nf 
Region 9 Eva-Christine Winqvist f o m 2021 09 20 Malmö TR, Nf 
 
Arbetsgrupper (AG) inom FS 
Inom FS har tydliga uppgifts- och ansvarsområden delegerats ut och organiserats i AG om -3 
styrelsemedlemmar i vardera AG.  
Arbetsgrupperna har bidragit till att NRF har kunnat utveckla verksamheten, bland annat genom 
föreläsningar och kompetensutveckling och på så sätt kompletterat lokalföreningarnas egen verksamhet. 
 
Etablerade AG: 

• Centralt medlemsregister 
• Hemsida/Facebook 
• Opinionsbildning/kommunikation/media/press 
• Webbseminarier 
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• Barnkonventionen 
• Europadagen/Nämndemännensdag 
• Årets Nämndeman 
• Utbildning 
• Medlemsrekrytering (AG 5000) 
 
 

Under hösten 2021 gjordes en översyn och omdisponering av arbetsgrupperna för att anpassa dem till 
verksamhetens behov. 

- AG Barnkonventionen har fullgjort sitt åtagande med fem utbildningar digitalt via zoom- 
föreläsningar 

- AG Årets nämndeman har lagts samman med Europadagen/Nämndemannens dag 
- AG Utbildning och webbseminarier har slagits samman till en grupp, Utbildningsgruppen 

 
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, ett regeringsuppdrag 
Stefan Blomquist har varit ordinarie ledamot med Roine Hangvar som ersättare i nämnden. De är utsedda av 
regeringen. 
Nämnden har bestått av fem ledamöter och tre personliga ersättare för de ledamöter som inte är jurister. 
Sammansättningen av nämnden består av två jurister, två riksdagsledamöter och en ledamot från NRF. 
Ordförande har varit f.d. kammarrättspresidenten Bertil Ekholm. 
 
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva enskilda nämndemäns 
överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och/eller avstängning av nämndemän. Nämndens beslut 
kan inte överklagas. 
 
Nämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat tolv ärenden. 

Ärenden som behandlas har ökat under 2021. I de flesta fall har nämnden beslutat att entlediga den klagande 
nämndemannen. Orsaken har i huvudsak varit att nämndemannen uppträtt olämpligt och skadat domstolens 
förtroende hos allmänheten. NRF:s deltagande i Överklagandenämndens beslut är av stor vikt för att bevaka 
nämndemännens rättssäkerhet. NRF har också påtalat att det är angeläget att det införs en nationell 
uppföljnings- och statistikfunktion för dessa ärenden, men NRF har inte fått gehör för detta. 
 
Försäkring 
För samtliga föreningar och medlemmar tecknar NRF i Folksam en gemensam Organisations- och 
olycksfallsförsäkring som inkluderas i medlemskapet.  
Den 10 februari hölls det årliga avstämningsmötet med Folksam gällande skadestatistik och nivån på 
försäkringspremien. Inga ändringar gjordes i försäkringsinnehållet varken vad gäller premien eller 
omfattning. Försäkringen används ofta för bl. a självriskeliminering vid bilskador. 
 
Europadagen för lekmannadomare – European Day of Lay Judges 
ENALJ – European Network Associations of Lay Judges- startades 2012 och 18 euroepiska länder är 
medlemmar. I några av medlemsländerna är ”rättsstatens principer” under attack. Därför är det viktigt att 
medlemsländerna tillsammans, tydligt visar att vi värnar nämndemannasystemet. De olika ländernas 
nämndemannasystem kan variera något mellan länderna och har skiftande mandat etc. Dock är den 
gemensamma nämnaren bland de europeiska förbunden, att nämndemannasystemet skall vara en del av 
domstolarnas folkförankring och säkerställa dess oberoende, utan politisk påverkan. 
Sveriges nämndemän representeras av NRF:s förbundsordförande Stefan Blomquist. Under verksamhetsåret 
2021 har inget ENALJ - möte kunnat hållas pga. Coronapandemin, men ett antal skrivelser och remisser har 
hanterats och besvarats. 
 
Årets nämndeman 
Priset Årets nämndeman delades ut för första gången 2021-05-11. Utmärkelsen delades ut till Anders 
Åresten, nämndeman vid Uppsala Tingsrätt. Inbjudan att nominera till 2022 års Nämndeman har gått ut till 



 
 

 
 

4 

alla NRF-anslutna nämndemannaföreningar. Utdelning av priset till Årets Nämndeman 2021kommer att ske i 
samband med förbundsstämman i Uppsala 2022. 
 

Medlemsutvecklingen  
NRF har under verksamhetsåret 2021 ungefär samma medlemsantal som under 2020, ca 3 000 medlemmar. 
Tyvärr har 3 föreningar valt att lämna NRF fr.o.m. 1 januari 2022. Det är en viktig strategisk fråga att 
medlemsutvecklingen fortsätter och det är ett gemensamt ansvar för NRF och lokalföreningarna att öka 
ansträngningarna i syfte att öka antalet medlemmar Det är viktigt att NRF och medlemsföreningarna 
fortsätter att driva gemensamma frågor och erbjuda intressanta aktiviteter för att nämndemännen ska kunna 
utvecklas i rollen som nämndeman. 

 
Strategiska Agendan 
NRF representerar i dag ca 3 000 av landets totalt 10 000 nämndemän. NRF bedriver verksamheten helt 
ideellt och ska enligt stadgarna tillvarata medlemmarnas intressen avseende gemensamma frågor som rör 
uppdraget som offentligt förtroendevald nämndeman. Arbetet i NRF:s styrelse har en stor bredd och ett stort 
djup. 
Förbundsstämman, 2020-08-15 antog FS:s förslag om den Strategiska Agendan. Den Strategiska Agendan 
med sina fem fokusområden, är ett stöd för FS att prioritera och göra avvägningar mot givna resurser. Syftet 
är att tydliggöra prioriteringar och inrikta arbetet mot för NRF väsentliga frågor. 
 
De fem antagna fokusområdena är: 
 
1. Ersättningar och arvoden 
Frågan engagerar medlemmarna och många synpunkter lämnas till NRF av medlemmar och via 
regionombuden. Arvodesfrågan har diskuterats med DOV och en särskild skrivelse har överlämnats till 
Justitiedepartementet i mars. För att kunna belysa den hantering som bedrivs ute på domstolarna genomförde 
FS en enkät som föreningarna fick svara på rörande ersättningar och arvoden. Svaren på enkäten bekräftade 
att det trots samma regelsystem är det stora skillnader på hur det tillämpas av de olika domstolarna. 
Resultatet av enkäten är överlämnad till DOV. 
 
2. Rekrytering – öka antalet medlemmar till NRF och lokalföreningarna 
För att öka rekryteringen genomfördes under hösten en särskild kampanj där NRF supportat föreningarna 
med rekryteringsmaterial mm. Kampanjen resulterade i 100 nya medlemmar. Att erbjuda särskilt intressanta 
föreläsningar digitalt har också inneburit att fler personer anslutit sig till en förening. Till föreläsningen med 
advokaten och författaren Jens Lapidus anslöt sig 60 nya medlemmar.  Målet på 5 000 medlemmar har inte 
uppnåtts, och rekrytering av fler medlemmar är en angelägen fråga för NRF och alla lokalföreningar (se 
medlemsutvecklingen). 
NRF har ett särskilt anslag där föreningarna kan ansöka om medel för medlemsrekryterande aktiviteter. Åtta 
föreningar har ansökt och beviljats anslag. 
 
3. Utbildning (grund- och repetitionsutbildning) 
DOV och domstolarna ansvarar för grund- och repetitionsutbildning av nämndemän. NRF har vid dialog 
med DOV framfört att det är angeläget att det ska finnas förutsättningar för effektiv löpande utbildning under 
mandatperioden för nämndemännen. NRF har särskilt framfört att det behövs bättre förutsättningar för 
nämndemännen för att t.ex. kunna ta ställning till vilket arvode försvarare ska tillerkännas. 
Nämndemän ska vara välorienterade om samhället och lyhörda för nya företeelser och förändringar som 
uppstår. Det är viktigt för NRF och medlemmarna i de NRF-anslutna föreningarna att det erbjuds 
kompetensutveckling genom föreläsningar, studiebesök och studieresor i aktuella ämnen. Genom ett årligt 
anslag på 200 000 kr gör Domstolsverket (DOV) det möjligt för landets nämndemannaföreningar att själva 
anordna kvalificerade aktiviteter.  NRF administrerar anslaget efter givna ramar från DOV. 
NRF har digitalt anordnat en omfattande utbildning i Barnkonventionen och under hösten genomfördes 
särskilda utbildningar för lokalföreningarna, i steg 1 för samtliga styrelseledamöter inklusive revisorer och 
valberedningar, samt som steg 2 för föreningarnas ordförande och kassörer. 
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På nämndemannens dag föreläste advokaten och författaren Jens Lapidus, även det digitalt. De lokala 
nämndemannaföreningarna har arrangerat drygt 20 olika föreläsningar, studiebesök etc. 
 
4. Hat, hot och våld 
Regeringen tillsatte för ett antal år sedan en utredning om hat, hot och våld mot förtroendevalda och 
anställda inom rättsväsendet. I slutbetänkandet framförde man att personer aktiva inom rättsväsendet, bl.a. de 
som deltar i en rättegång, ska kunna bli föremål för ett program om personsäkerhet. NRF har tagit till sig 
utredningen. NRF har även noterat information om situationen ute i landet bland lokalföreningarna om 
utsatthet och har för avsikt att arbeta vidare med att utveckla denna fråga.  
 
5. Kommunikation och opinionsbildning 
NRF använder många kanaler för att nå ut med sina budskap och för att bilda opinion. Styrelsen har också 
kontinuerlig dialog med DOV och de olika politiska partigrupperna i justitieutskottet. Ett antal artiklar har 
publicerats i dagspress och i Dagens Juridik. NRF:s ordförande har deltagit i radio- och TV debatt. På 
hemsidan publiceras artiklar och all föreningsinformation i form av inbjudningar och Nyhetsbrev mm. 
Internt så sker främst informationen till lokalföreningar via Nyhetsbrev, mail och telefon. 
 
Tidningen Nämndemannen 
Tidningen Nämndemannen har utkommit med 4 nummer under 2021. Den distribueras till samtliga 
nämndemannarum i respektive domstol och förhoppningen är att varje nämndeman ska ta ett ex av tidningen. 
I och med tillkomsten av nya dataskyddslagstiftningen och DOV:s nya tillämpning av sekretesslagen har inte 
längre NRF tillgång till nämndemännens adresser för att kunna distribuera tidningen direkt till hemadressen. 
I samtal med DOV har diskuterats hur en effektivare distribution av tidningen ska kunna genomföras. Det 
finns också en särskild adresslista till personer med inflytande i rättsprocessen, som tidningen distribueras 
till. 
Varje nummer har ett särskilt tema och nyheter från NRF, även Domstolsverket medverkar. Tidningen har 
producerats av Thomas Östlund Produktion AB. Chefredaktör är Thomas Östlund som också svarat för 
tidningens innehåll, layout, tryckning och distribution. Ansvarig utgivare är NRF:s vice förbundsordförande 
Roine Hangvar. 
Tidningen har ett redaktionsråd som har bestått av Roine Hangvar, FS, Stefan Blomquist, FS, Eva Persson, 
FS. Jon Essebro, FS, Gitte Jensen, Vänersborgs Nf. 
 
Nyhetsbrev 
NRF ger ut Nyhetsbrev som i första hand riktar sig till lokalföreningarnas styrelser. Under 2021 har 6 
Nyhetsbrev distribuerats. Nyhetsbreven skrivs i princip efter det att förbundsstyrelsen har haft sammanträde 
för att snabbt kunna delge lokalföreningarna viktig information. Nyhetsbrevet distribueras via e-post till 
föreningarnas nyckelpersoner och läggs också ut på förbundets hemsida. 
 
Hemsida (www.nmrf.se) och Facebook (FB)( Nämndemännens Riksförbund NRF) 
NRF:s hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under året har ett utredningsarbete om 
modernisering av hemsidan genomförts, en upphandling har gjorts och arbetet har påbörjats.  NRF:s 
medverkan på FB har ökat. Artiklar och debattinlägg publiceras omedelbart när de är aktuella. Det har tyvärr 
inte varit möjligt att ta fram en användarstatistik för att kunna följa hur medierna används. En fortsatt 
satsning på hemsida och sociala medier är nödvändigt för att möta framtida behov. 
 
Telefon och mail 
NRF har ett bemannat kansli, 15 timmar i veckan som besvarar ett stort antal telefonfrågor och mail. 
  
Ekonomi 
Anslaget från domstolsverket för 2021 var sammanlagt 1 000 000 kr (inklusive engångsbeloppet 275 000 
Skr). Fördelningen för dessa var 200 000 Skr för kompetensutveckling och studieresor, i första hand 
anordnat av lokalföreningarna men även zoomföreläsningar som NRF anordnat. Kontot för 
kompetensutveckling slutade på 208 282 Skr. Anslaget överskreds således med 8 282 Skr. 
För tidningen Nämndemannen, hemsidan samt annan informationsverksamhet har NRF under 2021 fått 
525 000 Skr. Dessutom så erhöll NRF 275 000 Skr som ett engångsbelopp att använda för att utveckla 
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hemsidan samt för att investera i ett medlemssystem för att kunna distribuera bl. a tidningen Nämndemannen 
till nämndemän. 
Förbundsavgiften från medlemsföreningar har varit 150 kr/medlem och för medlemmar direktanslutna till 
NRF har avgiften varit 400 kr. 
Under 2021 har Bodens nämndemannaförening lagt ner sin förening och NRF förvaltar deras kapital som 
kommer återbetalas till dem, då de återupptar sin verksamhet. 
Under 2021 har ett gemensamt styrelsearvode om ett prisbasbelopp fördelats inom förbundsstyrelsen, totalt 
47 600 kr. 
 
Till förbundsstämman står följande resultat 
Balanserad vinst eller förlust 564 507,75 
Fonderade medlem till stämman 307 785,89 
Årets resultat 177 058,93 
Lycksele nf, förvaltning av vilande nf     6 962,66 
Bodens nf, förvaltning av vilande nf   22 576,94 
Summa                                                                1 078 892,17 
 
Styrelsens förslag till disponering av 2021 års resultat 
Avsättning till Fonderade medel till stämman  177 058,93 
Summa 177 058,93 
 
 
Resultat och Balansräkning (se nästa sida) 
  
 
 
 
 
 

  



 Nämndemännens Riksförbund  Sida:  1(2)

 802010-5998  Resultatrapport  Utskrivet:  22-04-03
 16:02

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  A284
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Föreningar  437 250,00  456 175,00  400 000,00
 3011  Direktanslutna medlemmar  5 000,00  2 375,00  2 000,00
 3012  Prenumeration Nämndemannen  0,00  400,00  0,00
 3021  Avgift stämma  0,00  24 850,00  0,00
 3130  Konferens lokalföreningar  0,00  0,00  5 000,00
 3690  Årsanslag DOV  525 000,00  525 000,00  525 000,00
 3693  Engångsbelopp DOV  275 000,00  0,00  0,00
 3695  Årsanslag DOV resebidrag  200 000,00  103 774,00  200 000,00
 3720  Varuförsäljning-pins m.m.  275,00  1 050,00  1 000,00
 S:a Nettoomsättning  1 442 525,00  1 113 624,00  1 133 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  1 442 525,00  1 113 624,00  1 133 000,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av varor och material  0,00  -23 693,00  -5 000,00
 4310  Tidningen nämndemannen  -417 415,90  -280 935,00  -465 000,00
 4320  Resebidrag DOV  -208 282,00  -103 774,00  -240 000,00
 4393  Engångsbelopp DOV  -275 000,00  0,00  0,00
 4510  Regional verksamhet  -11 321,00  -3 598,00  -30 000,00
 4710  NRF konto  -18 577,00  -13 750,00  -50 000,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -930 595,90  -425 750,00  -790 000,00

 Bruttovinst  511 929,10  687 874,00  343 000,00

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -15 423,00  -15 380,00  -20 000,00
 5400  Förbrukningsinventarier  -198,00  -4 875,00  0,00
 6090  Övriga div.kostnader  0,00  -13 950,00  0,00
 6110  Kontorsmateriel  -4 591,90  -4 950,00  -3 000,00
 6211  Kansli tele- bredband  -8 368,00  -8 604,00  -9 000,00
 6250  Postbefordran  -2 708,00  -740,00  -2 000,00
 6310  Förbundsförsäkringar  -20 618,00  -20 277,00  -23 000,00
 6410  Au-arbetsutskott  -1 137,00  -6 433,00  -6 000,00
 6420  Fs-förbundsstyrelse  -29 979,00  -83 068,45  -30 000,00
 6425  Arbetsgupper  0,00  0,00  -15 000,00
 6430  Kansli kostnad  -146 252,00  -146 250,00  -150 000,00
 6440  Lay judge forum  0,00  0,00  -2 000,00
 6450  Konferens lokalföreningar  0,00  0,00  -40 000,00
 6465  Valberedning  -76,00  0,00  -3 000,00
 6467  Revisorer  -167,00  -1 537,00  -3 000,00
 6540  It-tjänster, hemsidan  -48 153,75  -35 835,00  -50 000,00
 6570  Bankkostnader  -1 000,00  -1 000,00  -1 000,00
 6605  Stämma esessions  0,00  -76 250,00  0,00
 6620  Stämma resor  0,00  -628,00  0,00
 6625  Stämma logi  0,00  -3 411,00  0,00
 6630  Stämma övriga utgifter  0,00  -5 806,00  0,00
 S:a Övriga externa kostnader  -278 671,65  -428 994,45  -357 000,00

 Personalkostnader
 7011  Arvode  -47 600,00  -47 300,00  -47 600,00
 7510  Lagstadgade sociala avgifter  -10 503,00  -13 205,00  -15 000,00
 S:a Personalkostnader  -58 103,00  -60 505,00  -62 600,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -1 267 370,55  -915 249,45  -1 209 600,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  175 154,45  198 374,55  -76 600,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  175 154,45  198 374,55  -76 600,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  175 154,45  198 374,55  -76 600,00
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Slutord och sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2021 
Året 2021 har till stora delar präglats av den globala Coronapandemin där rättsväsendet har behövt anpassa 
sina arbetsformer och ta hänsyn till Coronarestriktioner mm. Landets nämndemän har under hela denna tid 
ställt upp plikttroget och lojalt. Inställda huvudförhandlingar på grund av att nämndemännen inte inställt sig 
till domstolarna, var under 2021 mycket sällsynt. Detta visade sig bland annat i ett personligt tackbrev som 
NRF:s förbundsordförande fick av Generaldirektören för Domstolsverket, där han särskilt tackar alla 
nämndemän för förtjänstfulla insatser under Coronapandemin. 
 
Den svenska demokratin fyllde 100 år 2021. Tyvärr kunde vi inte fira detta som sig bör utan vi har tvingats 
att skjuta upp firandet till 2022. Under 2021 har NRF stärkt sin ställning i rättssystemet. Det är tydligt att 
NRF blivit mera professionella, efterfrågade och respekterade som aktör i rättssystemet. NRF har löpande 
under året kunnat rapportera ett stort antal framgångar. För att nämna några: införande av en verksamhets- 
och budgetdialog/process, utökade medel från Domstolsverket, engångsbelopp (275 000 kr) för att utveckla 
hemsida, FB och kommunikation med lokalföreningarna.    
Förbundsstyrelsen har lagt stort fokus på att erbjuda lokalföreningarna verksamhet och kompetensutbildning 
via digitala media. Detta har tagits emot mycket positivt av lokalföreningarna och medlemmarna. NRF kan 
också konsterna att den digitala verksamheten också haft en positiv inverkan på rekrytering av nya 
medlemmar. 
 
Vid årets slut hade NRF ca 3 000 medlemmar. I skenet av Coronapandemins negativa påverkan på 
lokalföreningarnas verksamhet är medlemsutvecklingen trots allt glädjande. Detta visar på att NRF (FS och 
lokalföreningarna) trots allt lyckades upprätthålla och erbjuda en kvalitativ och intressant verksamhet för 
våra medlemmar. Trenden är att NRF åter igen ökar i medlemsantal. Budgeten för 2022 är gjord mot målet 
3500 medlemmar. NRF:s strategiska mål om 5000 medlemmar i en nära framtid står fast. 
Pga. Coronapandemin har domstolarna tvingats till att snabbrekrytera och snabbutbilda nya nämndemän. 
Denna snabbrekrytering har inneburit att nämndemannakåren har föryngrats. Ett tusental nya nämndemän, 
utöver den naturliga omsättningen, har rekryterats under det gångna året. Tidigare erfarenheter har visat att 
det kan vara svårt att behålla dessa nämndemän över hela mandatperioden. Ett stort antal av de yngre 
nämndemännen slutar i förtid när de upptäcker att det är svårt att förena arbetslivet med 
nämndemannauppdraget. 
– Vi behöver bli bättre på att försöka få dessa nämndemän att stanna i sitt förtroendeuppdrag.   
 
Domstolarna har som en konsekvens av pandemin, tagit ett stort utvecklingssteg avseende 
digitaliseringsarbetet. Ett stort antal mål har avgjorts med att; parter, åklagare och vittnen deltagit i 
huvudförhandlingen på digital länk. Dessa digitala erfarenheter kommer även fortsättningsvis prägla 
domstolarnas arbete de kommande åren. NRF har under det gångna året tillsammans med lokalföreningarna 
bedrivit ett aktivt arbete för att förbättra domstolarnas arbetsmiljöarbete avseende att minimera risken för 
smittspridning av Coronavirus. Detta har NRF gjort genom att bl. a involvera Domstolsverket i 
arbetsmiljöarbetet. Fler mål i tingsrätterna och hovrätterna kommer också framöver kunna avgöras på 
handlingarna utan nämnd. 
 
Stundtals har arbetsbelastningen på förbundsstyrelsen och kansliet varit mycket hög. Sett över tid är det inte 
möjligt att fortsätta med denna höga ambitionsnivå. Förbundsstyrelsen och kansliet måste därför hitta och 
utveckla andra arbetsformer samt metoder. Behovet av att utöka kansliresursen är mycket stort. Såväl 
medlemmar som den ideellt arbetande förbundsstyrelsen är mycket beroende av att kansliet har erforderliga 
resurser. 
 
Förbundsstyrelsen arbetar för att förstärka NRF:s resurser. Detta kan ske genom att arbeta för ökade anslag 
från regeringen (Domstolsverket) och/eller att överväga andra intäktskällor. FS har arbetat och prioriterat 
verksamheten efter Verksamhetsplanen 2020–2022 och den Strategiska Agendan. Dokumenten som 
beslutades av stämman 2020 och har varit till stort stöd för FS vad avser avvägningar samt prioriteringar. FS 
fortsätter även under 2022 att lägga stor vikt vid att prioritera arbetsuppgifterna med dessa dokument som 
grund.  
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FS har under 2021 varit mycket aktiva i olika typer av media. Det tuffare och högre tonläget har 
uppmärksammats och vi har haft lättare att få gehör för våra frågor. Behovet av att NRF bedriver strategiskt 
kommunikation är mycket stort och viktigt samt kommer att växa. Ett professionellt opinionsarbete är en 
grundförutsättning för att kunna nå framgång i de övriga fokusfrågorna.  
 
NRF:s utmärkta tidning ”Nämndemannen” har under redaktör Thomas Östlund, utkommit med 4 nummer. 
Tidningen håller mycket hög kvalitet och är betydelsefull för NRF:s möjligheter att nå ut och informera våra 
medlemmar. Den fyller även en stor funktion vad avser rekryteringsarbetet av nya medlemmar till NRF.  
Tidningen ges ut med verksamhetsbidrag från Domstolsverket som också upplåts redaktionell plats i 
tidningen. Den nya versionen av tidningen har mottagits mycket positivt av medlemmarna.  
FS arbetar oförtrutet vidare med att lösa sekretessfrågan avseende adressregister för distribution, så att 
Nämndemannen åter igen kan distribueras ut till alla hemadresser. FS hoppas på en lösning på problemet 
någon gång under 2022. Under tiden måste alla medlemmar hjälpa till att sprida tidningen till 
nämndemännen vid domstolen. 
 
Aktiviteterna på Facebook och NRF:s hemsida ökar stadigt. FS önskar att fler medlemmar aktivt söker 
information på dessa plattformar. Den framtida utvecklingen går mot att den mesta av informationen och 
kommunikationen går via sociala plattformar mm. I december 2021 påbörjades upphandlingen av en ny och 
modern hemsida som även ska fungera funktionellt på smartphones. Medel till denna tekniksatsning har NRF 
fått som ett öronmärkt engångsbelopp från Domstolsverket. 
 
Avslutningsvis vill jag påminna om den viktiga roll nämndemännen spelar i det svenska rättssystemet. Vi är 
en garant för demokratiska och oberoende domstolar.  
Min uppmaning till våra beslutsfattare är att det ansvar som nämndemännen påtar sig måste avspeglas bättre 
i ersättningsnivåer och arvoden. 
 
År 2021 fyllde vår svenska demokrati 100 år. Låt oss se till att ge nämndemännen de villkor de förtjänar. 
 
Stefan Blomquist 
Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund 
 

 

 

Stockholm den 24 april 2022 
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	Valberedning
	Ärenden som behandlas har ökat under 2021. I de flesta fall har nämnden beslutat att entlediga den klagande nämndemannen. Orsaken har i huvudsak varit att nämndemannen uppträtt olämpligt och skadat domstolens förtroende hos allmänheten. NRF:s deltagande i Överklagandenämndens beslut är av stor vikt för att bevaka nämndemännens rättssäkerhet. NRF har också påtalat att det är angeläget att det införs en nationell uppföljnings- och statistikfunktion för dessa ärenden, men NRF har inte fått gehör för detta.

