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Nämndemännens riksförbund (NRF) är en intresseorganisation för Sveriges nämndemän. Genom
förhandlingar, överläggningar och diskussioner med myndigheter och politiska organ vill förbundet
påverka såväl lagstiftning som beslut som berör nämndemännens verksamhet i domstolarna, öka
nämndemännens inflytande och bidra till en modern anpassning för nämndemännens verksamhet.
Riksorganisationen utövar sin verksamhet genom lokala nämndemannaföreningar och direktanslutna
nämndemän som inte har tillgång till lokal förening.
AKTUELLT FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN.

NRF UPPVAKTNING HOS JUSTITIEMINISTERN
Tisdagen den 26 augusti 2008 uppvaktade en delegation från NRF statsrådet Beatrice Ask och överlämnade till henne 3 500 namnunderskrifter som antagit uppropet och protesterat mot halvdagsarvodet. NRF uppmanade därför regeringen att snarast ta bort halvdagsarvodet. Införandet är ett
missförhållande som måste rättas till så snart som möjligt. Nämndemännen måste precis som alla
andra uppdragstagare - med förtroendeuppdrag i stat och kommun - erhålla ett rimligt arvode för sin
insats. Halvdagsarvodet måste följaktligen tas bort eftersom det inte är rättvist för nämndemännens
arbetsinsats - och inte förekommer i andra liknande sammanhang.
Om halvdagsarvodet inte tas bort måste - enligt NRF - en helt ny modell införas som medger ersättning för varje påbörjad 3 timmars-intervall. Från 250 till 750 kr o.s.v. Det kan inte vara rimligt att
införa ett timbaserat arvodessystem där förhandlingsdagar över 6 timmar inte kompenseras med
något påslag. För att ingen eftersläpning skall ske måste också en sådan arvodesnivå i en ny modell
omprövas regelbundet inför varje mandatperiod.
Vid mötet avhandlades också ett antal andra ärenden. Nomineringsförfarandet diskuterades och här
betonades vikten av att ha en god bredd i rekryteringen till uppdraget som nämndeman. Vidare påpekade NRF vikten av att både regelverk och bestämmelser som rör nämndemännens tjänstgöring är
enhetligt och rikstäckande. Så är det inte i dag, något som måste rättas till.
Justitieministern som lyssnade uppmärksamt kunde inte utlova någon ändring vid sittande bord. NRF
räknar dock med att vi inom kort får någon form av svar på vår framställning. Ministern avslutade
sammanträdet med att förmedla till landets nämndemän att hon har största förtroende för nämndemännen och de viktiga arbetsuppgifter som hela nämndemannakåren utför i Sveriges domstolar. Vår
medverkan i domstolarna är av stort värde och departementets grundläggande förhållning är att det är
viktigt att värna nämndemannainstitutets ställning i framtiden.

NRF FÖRSLAG OM HELGERSÄTTNING
Riksförbundet har - som vi tidigare meddelat - översänt en skrivelse till Justitieministern om nämndemännens helgersättning. Förbundet yrkar i sin skrivelse att departementet måste besluta bestämma

att en enhetlig ersättning skall utbetalas till de nämndemän som tjänstgör på lördagar, sön- och helgdagar och särskilda helgdagar.
Eftersom regelverket inte är likartat och att det är otydligt vad som gäller inom landet menar NRF att
det är väsentligt att det införs samstämmiga ersättningsregler.
Svar till NRF har kommit den 23 oktober 2008 från Justitiedepartementet till NRF som beslutat att
ändra förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom
domstolsväsendet enligt följande;
”Regeringen föreskriver att 2 b § förordningen (1982:814) om ersättning till
nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska
ha följande lydelse;
2 b § För sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton och nyårsafton betalas ersättning, utöver vad som anges i 2 § 1 och 2 samt 2a§ med 500 kr. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009”.
Ovanstående innebär att nämndemän i tingsrätterna, hovrätterna, länsrätterna och kammarrätterna från den 1 januari 2009 för ovanstående dagar - har rätt till ersättning, utöver grundarvode, med
500 kr.
OM FRAMTIDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTIONSUTBILDNING OCH INFORMATION
NRF träffade torsdagen 23 oktober 2008 Domstolsverkets chef, generaldirektör Barbro Thorblad, med
medarbetare, för att diskutera hur vi förbättrar introduktionsutbildningen och den årliga informationen till nämndemännen. Även om det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra domstolarnas
utbildning tyder ett antal faktorer på att introduktionsutbildningen och informationen borde ses över i
ett nytt sammanhang. Exempel på detta är svaren i den informationsundersökning - enkät till 1500
nämndemän - som NRF och Domstolsverket genomförde under 2007. Flera nämndemän som hade
besvarat enkäten pekade på behovet av utökad fortbildning och information.
För att uppnå så bra information som möjligt för nya nämndemän krävs att mandattiden startar senare i domstolen efter valen vart fjärde år i kommun och landsting. Exempelvis att man skjuter på startdagen till den 1 mars eller den 1 april året efter val av nya nämndemän. Detta för att domstolarna skall
ha en chans att hinna genomföra sin information och introduktionsutbildning.
Nämndemännens riksförbund och Domstolsverket – som är överens om vikten av rätt anpassad utbildning - kommer nu att samarbeta med en handlingsplan för att på sikt komma fram till förbättringar. Tidigare studiematerial som DV och NRF utarbetat skall revideras. Regionvisa utbildningar skall
också utredas.
FÖRBEREDELSEARVODE FÖR NÄMNDEMÄN I HOVRÄTT
Förbundet kommer med kraft att fortsätta driva denna fråga. Enligt NRF skall denna form av förberedelsearbete jämföras med vad som fordras av nämndemännen i länsrätt och kammarrätt.
FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE I KRISTIANSTAD, BÄCKASKOG
Förbundsstyrelsen inledde sitt senaste sammanträde den 25-26 oktober 2008 i Bäckaskog utanför
Kristiansstad med att träffa de lokala nämndemannaföreningarna i Skåne och Blekinge, region 8. Följande föreningar var representerade; Helsingborg, Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona,
Malmö, Ystad och Hovrätten över Skåne och Blekinge. Efter en inledande lunch startade sammanträ-
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det med en presentation av deltagarna från NRF och av de inbjudna nämndemannaföreningarna. Efter
denna öppning redovisade förbundet senaste nytt om utbildningsfrågor, informationsfrågor, nyhetsbrev, hemsidan, tidningen Nämndemannen och projektet Nämndemännens framtida informationsbehov. Representanterna från de olika föreningarna i region 8 tog upp en mängd aktuella frågor från sin
verksamhet i domstolarna och andra situationer med betydelse för nämndemännen. Frågorna diskuterades ingående med NRF:s ledamöter.
TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN
Du vet väl att 93 % av alla nämndemän i landet läser och får sin huvudsakliga information genom tidningen Nämndemannen.
EN MODERNARE RÄTTEGÅNG
Den 1 november 2008 träder reformen ”En modernare rättegång” i kraft i allmänna domstolar i hela
landet. Med bland annat videodokumenterade förhör och prövningstillstånd i hovrätten för fler mål
ska reformen underlätta för vittnen och andra förhörspersoner samt effektivisera rättsprocessen. Till
grund för lagändringen ligger regeringens proposition 2004/05:131 ”En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol”.
Önskar du mer information är du välkommen att besöka DV:s webbplats, www.domstol.se klicka på
”till pressrummet”.
NRF KANSLI 2009
För att underlätta för de nämndemän som önskar komma i kontakt med förbundet kommer kansliet i
Stockholm 2009 att vara bemannat varje helgfri torsdag mellan kl. 0900-1600. Om du saknar något
nyhetsbrev i ditt nämndemannarum, vänligen kontakta förbundets kansli på telefon 08-651 5513 eller
via e-post. Du kan också besöka förbundets hemsida för aktuell information på www.nrf.cc
Med vänliga hälsningar,
Hans Båging, förbundssekreterare
Nämndemännens riksförbund, Telefon 08-651 55 13, fax 08-651 06 94
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