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Kära Nämndeman 

Äntligen har vi lyckats med att bilda en länsgemensam förening där alla länets nämndemän 
är samlade, Blekinge Nämndemannaförening. Föreningen trädde i kraft den 1 januari 
2014.  

Min förhoppning är att samtliga nämndemän vill vara medlemmar och ser det som en del av 
sitt uppdrag. Det är viktigt  att vi är många som engagerar oss. Ju fler medlemmar vi är i 
föreningen desto större möjlighet har vi att påverka och få gehör för våra frågor och arbeta 
för att utveckla och stärka nämndemannarollen.  

Blekinge Nämndemannaförening hade den 2 mars 43 nämndemän som erlagt 
medlemsavgift och blivit medlemmar. Vilket är en bra början men vi behöver vara fler. 
Styrelsens mål är att 90% av nämndemannakåren är medlemmar. Styrelsens förhoppning är 
att vi tillsammans skall skapa en livaktig förening med kompetenta nämndemän som visar 
allmänheten en positiv sida av vår organisation. 

Antalet nämndemän för Blekinge fördelar sig enligt följande: 80 st i Tingsrätten, 16 st i 
Förvaltningsrätten, 5 st i Kammarrätten och 8 st i Hovrätten.   

 

Årsmöte 

Blekingenämndemannaförening har haft sitt första årsmöte, 3 mars i Rådhuset, Karlskrona. 
Det var ett välbesökt möte som inleddes med att länspolismästare Anders Kjaersgaard 
informerade om ”Framtidens Polis”. Det var en intressant föreläsning om den nya framtida 
organisationen med större verksamhetsområden med färre chefer och flera poliser i 
polisarbete.   

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet har 9  ledamöter, tre från var och en av de 
tidigare föreningarna. 

Jag fick förtroendet att vara ordförande och det ser jag med glädje fram emot. Birger 
Vernersson valdes till vice ordförande vilket jag tycker är mycket tillfredsställande och 
glädjande. 



Övriga ledamöter är Björn Liljekrants, Johan Svensson, Sigrid Johansson, Kjel GG 
Johansson, Rune Kronkvist, Pirjo Veteli och Ole Sunnerfjell.  

 

Styrelsens uppdrag 

Blekinge Nämndemannaförening skall kontinuerligt arbeta med att tydliggör 
nämndemännens roll och betydelse i det Svenska rättssystemet genom information via 
media och utåtriktade aktiviteter. 

Styrelsen skall bevaka aktuella frågor och vara synliga i massmedia 

Styrelsen skall öka dialogen med föreningens medlemmarna för att stärka och stödja dem i 
deras roll. Detta är särskilt viktigt i dessa tider när nämndemannarollen ifrågasätts från olika 
håll. 

Styrelsen skall via Hemsidan och Medlemsbrev via mejl sträva efter att öka medlemmarnas 
delaktighet och medverkan i olika aktiviteter, utbildningar och diskussioner om hur aktuella 
frågor ska drivas och bemötas.  

Styrelsen skall arbeta för att öka utbildningsinsatserna för nämndemännen. En heldag i 
början av varje ny mandatperiod och fortlöpande utbildningstillfällen om aktuella frågor.  

 

Hemsidan kommer att uppdateras och vara styrelsens informationskanal till medlemmarna. 

Där kan du  enkelt erhålla information om aktuella frågor och vad som är  på gång i 
föreningen. 

Årsmötes protokoll med bilagor, verksamhetsberättelse för 2013, verksamhetsplan för 2014  
och styrelseprotokoll kommer att vara tillgängliga på hemsidan blekinge.nmrf.se 

Information finns också  i vår pärm i nämndemannarummet. 

 

Jag kommer som ordförande att fortsätta att skriva medlemsbrev eftersom jag önskar ha en 
personlig kontakt med medlemmarna.  

Styrelsen tar tacksamt emot förslag till utbildningar och övriga aktiviteter. 

 

Utbildning 

Utbildning och kompetensutveckling är prioriterade under 2014. 

Föreläsning Vittnespsykologi den 16 maj 



Vi inbjuder till en föreläsning i ämnet vittnespsykolog fredagen den 16 / 5 i Sölvesborgs 
Tingshus (Lister Härads Tingshus) mellan kl 18-20. Föreläsaren heter Lennart Bertilsson 
och arbetar som  kriminalpsykolog på Fångvårdsanstalten i Norrtälje. Han behandlar i 
huvudsak sexualförbrytare. Han är välbekant med vittnespsykologi, som han använder bl.a. 
när han beviljar eller avslår de intagnas permissionsärenden. 

Inbjudan kommer i påskveckan. 

Vi får även en visning av detta vackra Tingshuset i Sölvesborg som ritades och byggdes av 
arkitekt Erik Gunnar Asplund mellan 1918 och 1921. Byggnadsstilen brukar kallas för 
nordisk klassicism eller 20-talsklassicism och hör till Gunnar Asplunds tidigare 
byggnadsverk. Huset betraktas idag som en av svensk arkitekturhistorias riktiga pärlor och 
lockar till sig intresserade besökare från hela världen. Huset är byggnadsminne och ägs av 
Sölvesborgs kommun. 

I huset fördes tingsrättsförhandlingar fram till 2001 då tingsrätten flyttade till Karlshamn. 
Idag finns kommunens musikskola här, Tingshusets förskola samt ett par kulturföreningar.  

En vård- och underhållsplan har tagits fram för Listers Härads Tingshus. En vårdplan sätts 
upp för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av skyddsvärda och lagskyddade 
kulturmiljöer samt för att peka ut riktlinjer för hur detta kulturarv ska göras tillgängligt för 
allmänheten.  

Under 2012 har ett restaureringsprojekt inletts. Målet är att återgå till ursprungligt utförande 
i bl. a. tingssal och nämndemannarum. Nu har ett par mindre rum återställts med 1920-talets 
färgsättning och inretts med en utställning om tingshusets tillkomst.  

Nämndemännens riksförbund, NRF, är en organisation för nämndemannaföreningar i 
Sverige. Organisationen bildades 1977 och har sitt säte i Stockholm. Nämndemännens 
Riksförbund arbetar för nämndemäns rätt till bra arbetsvillkor, utbildning och inflytande i 
den juridiska processen. Nämndemannaföreningar vid alla typer av domstolar kan vara 
medlemmar i NRF. En stor del av landets nämndemannaföreningar är medlemmar i NRF. 
Blekinge nämndemannaförening är medlem. Kongress med NRF, då styrelse utses, hålls 
vart fjärde år. NRF:s tidning, Nämndemannen, delges alla nämndemän i Sverige, oavsett 
medlemskap. 

 

 

 

Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav Prop 2013/14:69 

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 

Stockholm den 6 mars 2014 

Jan Björklund 

Beatrice Ask 



(Justitiedepartementet) 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen lämnas förslag för att bättre säkerställa nämndemännens lämplighet och 
kompetens för uppdraget och tydliggöra att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt 
uppdrag. 

Kravet på lämplighet skärps. Det ska vara en uppgift för domstolen att, när det gäller 
laglydnad, kontrollera lämpligheten hos den som valts till nämndeman. Domstolarna bör 
därför ha möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret i fråga om nämndemän. 
Konkursfrihet införs som ett behörighetskrav för nämndemän. Domstolen ska entlediga en 
nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för 
uppdraget. I dag krävs det uppenbar olämplighet för entledigande. 

I propositionen görs även bedömningen att introduktions- och repetitionsutbildning för 
nämndemän bör vara obligatorisk. 

Val av nämndemän ska hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning till val till kommun- och 
landstingsfullmäktige för att det ska vara tydligt att nämndemannauppdraget inte är ett 
politiskt uppdrag. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014. 

Stärkt förtroende för nämndemännen!! 

Det mesta går nämndemännens väg just nu. Justitieminister Beatrice Ask har lämnat ett 
förslag till lagrådet som skall klargöra nämndemännens roll i framtiden. Frågan om 
nämndemännens närvaro i överrätten berörs inte och den omdiskuterade "fria kvoten" 
överlämnas till Statskontoret för ytterligare utredning. Men justitieministern höjer kraven. 
Domstolarna åläggs att kontrollera laglydnad och konkursfrihet blir ett behörighetskrav. 
Obligatorisk utbildning skall ge nämndemännen bättre kunskaper om jävs- och 
sekretessfrågor.  

Statsrådet vill också justera tidpunkten för val av nämndemän och föreslår att valen skall 
ske vid en annan tid än i anslutning till kommun- och landstingsval. Regeringen hoppas med 
detta förtydliga att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag. 
Regeringens förslag är en stor framgång för Nämndemännens riksförbund och visar på 
betydelsen av att kunna uppträda gemensamt. 

 

Hälsningar 

Birgitta Ståhl 

Ordförande 


