Anslås på anslagstavla i nämndemannarum

Nämndemännens Riksförbund

Nyhetsbrev nr 2 – april 2008
- VAD ÄR NRF BRA FÖR?
- VAD FÅR MAN FÖR MEDLEMSAVGIFTEN?
- HAR VI RÅD ATT VARA MED I NRF?
Så kan det låta någon gång i nämndemannarummen och nämndemän emellan, särskilt nu, sedan föreningarnas medlemsavgifter – efter kongressbeslut - till riksorganisationen höjs från den 1 januari
2009. Det betyder att de flesta föreningar måste höja sina medlemsavgifter något, vilket aldrig är populärt. Efter 12 års oförändrad medlemsavgift på 125 kr – där 25 kronor avsatts för kongressen - är det
säkert inga stora pengar att höja avgiften med en 50-lapp.

Frågan är istället om vi nämndemän har råd att vara utan en riksorganisation som gör Din röst hörd.
NRF kommer under 2008 att informera både lite enklare och lite lättsammare. Enklare därför att vi
bara försöker förklara det som nämndemännen verkligen vill veta om sin riksorganisation och dess
arbete. Roligare därför att vi vill visa att Ditt medlemskap betyder mer för NRF än vad du kanske hittills har trott.
Följande information kommer att behandla i huvudsak följande rubriker.
•

Representation mot myndigheter

•

En ny öppenhet
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•

Utbildningen

•

Tidningen Nämndemannen

•

Axplock från senaste styrelsesammanträdet

Informationen avslutas med ett kort referat från det senaste förbundsstyrelsesammanträdet.
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Representation mot myndigheter

Vem skall föra nämndemännens talan med Domstolsverket, Justitiedepartementet, riksdagsmän, Justitieutskottet eller andra myndigheter? Självklart är det en uppgift för en riksorganisation som kan

ställa samma krav för alla oavsett var i landet vi har vår hemvist. Riksorganisationen följer därefter
upp resultat och håller sig kontinuerligt informerade om pågående krav och diskussioner med myndigheter och andra organ. Här följer några exempel på aktuella ärenden som pågår just nu.
Sammanträde med Domstolsverket angående informationsundersökningen 2007
2007 genomförde NRF en större undersökning bland landets nämndemän om hur man vill ha framtidens information. Enkäten genomfördes med 1500 nämndemän från olika domstolar i Sverige. För
närvarande analyseras resultatet tillsammans med Domstolsverket och slutresultatet kommer att utgöra basen för förbättringsåtgärder.
Den 7 mars 2008 träffade representanter för riksförbundet och Domstolsverket varandra under ett
heldagsseminarium för att diskutera kvalitet, tillvägagångssätt och vem som har huvudansvaret för en
fullgod information till alla nämndemän.
Vid sammanträdet beslutades att NRF tar fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. NRF påpekade vikten av att hela resultatet av undersökningen – så snart som möjligt – skall skickas till samtliga
domstolschefer och nämndemannaföreningar för vidare diskussioner.
Förbundsstyrelsen har beslutat att utse ansvariga inom NRF – Hans Båging, Anita Jonsson och Leif
Magnusson – som skall upprätta en handlingsplan. Denna plan skall också dokumenteras särskilt.
Skrivelse till Justitieministern om nämndemännens helgersättning
Riksorganisationen har översänt en skrivelse till Justitieministern om nämndemännens helgersättning. Förbundet hemställer att departementet beslutar bestämma att ersättning skall utbetalas till de
nämndemän som tjänstgör på lördagar med minst två heldagsarvoden, (1+1), på sön- och helgdagar
med minst tre heldagsarvoden, (1+2). För tjänstgöring på påskafton, pingstafton, midsommarafton,
julafton och nyårsafton skall ersättning utgå med minst fyra heldagsarvoden (1+3).
Eftersom regelverket inte är enhetligt menar NRF att det är väsentligt att det införs likalydande bestämmelser. Dessa regler skall självfallet vara likvärdiga med yrkesdomarnas övertidsregler.
Uppropet mot halvdagsarvodet
Förbundsstyrelsen beslutade att slutföra kampanjen – UPPROP – där NRF protesterar mot det s.k.
halvdagsarvodet på 250 kr. Uppropet vädjar till alla nämndemän som anser bestämmelsen som orättfärdig att skriva på protestlistan som föreningarna sedan skall skicka till Nämndemännens Riksförbund, Box 8140, 104 20 Stockholm senast den 15 april.
Uppropet påminner beslutsfattarna om vidden av hela arvodesfrågan som NRF påtalat vid otaliga
tillfällen. Vi hoppas att ni tar med uppropet till era årsmöten och andra föreningsaktiviteter samt att
uppropet finns tillgänglig i era nämndemannarum. Det är viktigt att alla nämndemän skriver på uppropet. Ju fler underskrifter vi får desto tyngre väger våra argument.
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Uppropet från nämndemännen mot införandet av halvdagsarvodet har behandlats särskilt på det senaste styrelsesammanträdet, den 26 mars, i NRF. Hittills har det inkommit 1448 namnunderskrifter
som vänder sig mot införandet av halvdagssystemet. Tidsfristen har satts till den 15 april. Därefter
kommer riksförbundet att träffa justitieministern för att överlämna protestlistorna och kräva att beslutet ändras. NRF fordrar att beslutet om halvdagsarvode tas bort i sin helhet. Om det saknas uppropslistor kan nya rekvireras från förbundets kansli.
Utredningen ”Gamla nämndemän” Nämndemannakårens sammansättning
Regeringens målsättning i det senaste lagstiftningsarbetet var att nämndemannakårens sammansättning, bl.a. vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund, efter det senaste valet 2006 i stort skulle återspegla strukturen hos den vuxna befolkningen. Statistiska Centralbyrån (SCB) har även utfört en enkätundersökning för Domstolsverkets räkning. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur de
nominerande och väljande organen arbetade i samband med det senaste ordinarie valet av nämndemän, för att uppnå målsättningen att bredda rekryteringen av nämndemän. Av enkätundersökningen
torde kunna utläsas att politiska partier och väljande församlingar inte i tillräcklig utsträckning arbetade på ett sådant sätt att regeringens målsättning uppnåddes. Se närmare Domstolsverkets rapportserie 2007:2 ”Kartläggning av kåren samt utvärdering av rekryteringsarbetet 2006”.
Riksförbundet har belyst ämnet som kommer att publiceras i nästa nummer av tidningen Nämndemannen. Styrelsen har beslutat föreslå för DV att NRF kan medverka som en resurs i en kommande
kampanj med Domstolsverket.
2

En ny öppenhet

För att bättre kunna utvärdera och följa upp verksamheten och därmed skapa en öppnare kontakt med
riksförbundets lokala nämndemannaföreningar kommer NRF att förlägga sina fortsatta styrelsesammanträden – i första hand under 2008 - på olika platser i landet. En förutsättning är dock att kostnaderna inte påverkar förbundets budget i någon negativ omfattning.
Efter en påtagligt bra utvärdering av det öppna styrelsesammanträdet i Norrköping den 2-3 februari
avser förbundet att nästa styrelsesammanträde skall genomföras på samma sätt i Göteborg den 31 maj
- 1 juni 2008. Berörda föreningar, inom region 7, kommer att få en särskild inbjudan. För att rikta
blickarna ytterligare framåt planerar förbundet även att styrelsesammanträdena den 29-30 augusti
och den 25- 26 oktober skall vara öppna för de lokala nämndemannaföreningarna i regionerna 5 och 9
(Stockholm och Skåne). Ytterligare information kommer att skickas till de olika styrelserna. Även ditt
regionombud kan stå till tjänst med ytterligare information.
Riksförbundet har också påbörjat planeringen för nästa ordförandekonferens som skall hållas 2009. Vi
återkommer med plats och tid.
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Studieresorna i NRF regi

Ingenstans finner Du motsvarande studieresor ut i världen. NRF resor är alltid uppskattade eftersom
en av finesserna med resorna är att man slipper krångel och besvär med myndighetsbesök på reseorten. Resorna erbjuder bra pris, hög komfort och reseplaneringen utförs i detalj av NRF. Sådan planering tar efter beslut i förbundsstyrelsen – cirka ett år.
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Huvudansvarig för riksorganisationens reseverksamhet är förbundsledamoten Birgitta Breile. Eftersom NRF står som arrangör ingår alltid ett besök i en domstol eller vid ett fängelse på resmålet. Många
nämndemän tycker det är stimulerande och roligt att under resorna förstå och värdera sitt reselands
politiska, kulturella och juridiska system. Därför är det naturligt att nämndemännens intressen om
rättsväsendet på resmålet står i fokus på dessa resor.
På det senaste styrelsesammanträdet redogjorde Birgitta Breile för den senaste resan till Strasbourg
och Alsace som gick av stapeln i mars månad. Gruppen fick tillfälle att besöka både EU-parlamentet
och EU-domstolen under sakkunnig ledning.
Under en av kvällarna anordnades dessutom ett samkväm där deltagarna fick information om vad
NRF gör och verkar för.
4

Utbildning

Varje nämndeman bör ha kunskap och utbildning om den egna rollens betydelse i domstolen. Även om
det åligger respektive domstol att svara för ett sådant fortbildningssystem biträder NRF anslutna
nämndemannaföreningar med olika utbildningsprogram.
Under en följd av år har NRF anordnat seminarier i ämnet ”Barn som far illa”. Fortfarande finns möjlighet att anordna seminarier i detta ämne eftersom projektet fortsätter och stöds av Allmänna arvsfonden.
Har du tänkt på att riksförbundet beviljar även till egna arrangemang utbildningsersättning till anslutna nämndemannaföreningar med upp till 5 000 kr per år för ett eller flera arrangemang.
Om nämndemannaföreningar går ihop om en föreläsning eller genom nämndemannating kan ersättning beviljas upp till 10 000 kr. Britt Winberg, NRF, kan ge dig ytterligare upplysningar om riksförbundets utbildningsverksamhet.
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Tidningen Nämndemannen

Tidningen Nämndemannen ges ut till samtliga nämndemän i landet och är självfallet en av förbundets
större utgiftsposter när det gäller NRF:s samlade kostnader. En vanlig missuppfattning är att NRF av
Domstolsverket får öronmärkta pengar för utgivningen. Kostnaderna för tidningen ingår och fördelas
som eget kostnadsställe i riksorganisationens ordinarie årsbudget. NRF ansöker däremot varje år till
Domstolsverket om bidrag för hela sin verksamhet. Så länge Domstolsverket beviljar NRF ekonomiskt
stöd vill också riksförbundet ge sitt aktiva stöd till alla nämndemän genom att – oavsett medlemskap
eller inte – skicka tidningen till alla verksamma nämndemän.
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Axplock från senaste förbundsstyrelsesammanträdet 26 mars 2008

Tre av förbudsstyrelsen nyvalda ledamöter hade avsagt sig sina uppdrag.
För att kunna upprätthålla riksförbundets åtaganden mot sina medlemmar beslutade förbundsstyrelsen på förslag från valberedningen att fram till nästa kongress adjungera två ledamöter, Frank Nor-
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gren från Smedjebacken, ordförande i Ludvika nämndemannaförening och Inga-Lisa Sundqvist från
Söderhamn, ledamot av Härnösands nämndemannaförening.
Kassören meddelade att förbundets ekonomi följer normal nivå för årstiden och att budgeten hålls.
Domstolsverket har efter sedvanlig prövning beslutat att bifalla NRF:s yrkande på en ersättning med
450 000 kr för riksförbundets årliga verksamhet. Ett viktigt stöd för förbundets löpande verksamhet.
Däremot avvisade DV förbundets yrkande om en höjning av ersättningen för bussresor i studiesyfte.
Förbundet hade yrkat på en höjning från 6 000 kr till 8 000 kr, per bussresa, men detta avslogs alltså.
Förbundsstyrelsen beslutade att tidningen Nämndemannens redaktionsråd, fortsättningsvis, skall
bestå av fyra ledamöter från förbundsstyrelsen. Ansvarig utgivare kommer att vara sammankallande.
Checklistan – arbetsuppgifter – för förbundsstyrelsen upptar för närvarande 34 punkter. Här ingår
motionsbehandlingar mm. (Åtta av dessa punkter har till dags dato avslutats och stängts).
Ordföranden har skrivit remissvar på ”Domstolarnas handläggning av ärenden” SOU 2007:65.
NRF anför bl.a. Den nu föreslagna reformen inom rättsväsendet där domstolarnas handläggning av
ärenden överflyttas till olika förvaltningsmyndigheter torde vara en av de mer omfattande författningsändringarna/reformer inom rättsväsendet under senare år. Omfattningen framgår av att ca
43 500 ärenden flyttas över till olika förvaltningsmyndigheter. Vidare skriver NRF, tingsrätten skall
enligt förslaget kunna ägna sig mer åt den dömande verksamheten d.v.s. en renodling av arbetsuppgifterna. En sådan förändring får inte minska kravet på rättsäkerhet för den enskilde individen
som berörs av förändringen.
På NRF hemsida www.nrf.cc finns mer information att läsa.
Hans Båging, förbundssekreterare, 070-679 12 65

Nämndemännens riksförbund
Box 8140, 104 20 Stockholm
Fleminggatan 12
Telefon 08-651 55 13, fax 08-651 06 94
riksforbundet.nrf@telia.com
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